I. Цел.
Настоящият правилник е разработен въз основа на ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 на
МС от 21.12.2017г. и има за цел да регламентира условията, реда и начина за отпускане
и получаване на стипендии от учениците в НУМТИ „Добрин Петков“ след завършено
основно образование.
II. Общи условия за отпускане на стипендии в НУМТИ „Добрин Петков“.
1.Право на стипендия имат само учениците в дневна форма на обучение
след завършено основно образование.
2.Нямат право на стипендия ученици , които:
2.1. Прекъснат обучението си или повтарят учебната година с
изключение на повтарящите поради болест;
2.2. Имат наложена санкция по предложение на педагогически съвет –
до заличаване на санкцията;

III. Видове стипендии.
1.Месечна стипендия.
1.1. За постигнати образователни резултати;
1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането;
1.3. За подпомагане на учениците с трайни увреждания;
1.4. За ученици без родители;
2.Еднократна стипендия.
2.1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства,
свързани с достъпа му до образование;
2.2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в
дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
IV. Условия за отпускане (кандидатстване) на месечна стипендия.

1.Месечна стипендия за постигнати образователни резултати(отличен
успех).
Условие за отпускане ( кандидатстване) на стипендията е –
средният успех на ученика от предходния учебен срок ( за втори срок на
текущата учебна година) или средният успех на ученика от предходната
учебна година ( за първи срок на текущата учебна година) да бъде не помалък от Отличен ( 5,50 ).
Документи за кандидатстване за стипендията:
1. Заявление по образец (Приложение № 1) до комисията за
стипендиите, което се взима от класния ръководител.
2. Писмо-уведомление от банка за наличие на лична банкова сметка
, съдържаща IBAN.
Забележка: Заявлението се попълва от ученика и се предава на
класния ръководител, с приложено писмо-уведомление от банката.
Срок за подаване на документите:
– за първи учебен срок: до 20 октомври на текущата учебна година
– за втори учебен срок: до 20 февруари на текущата учебна година
2.Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането .
Условия за отпускане ( кандидатстване) на стипендията са:
2.1. Средния месечен доход на член от семейството, който за
предходните 6 месеца от годината не трябва да е по-висок от минималната
работна заплата (МРЗ) за страната.
2.2. Средният успех на ученика от предходния учебен срок ( за
втори срок на текущата учебна година) или средният успех на ученика от
предходната учебна година ( за първи срок на текущата учебна година) да
бъде не по-малък от Много добър ( 4,50 ).
Документи за кандидатстване за стипендията:
1. Заявление по образец (Приложение № 2) до комисията за
стипендиите, което се взима от класния ръководител.
2. Документи удостоверяващи средно месечния доход на член от
семейството, които се прилагат към заявлението.
3. Писмо-уведомление от банка за наличие на лична банкова
сметка , съдържаща IBAN.
Забележка: Заявлението се попълва от родителя/настойника и се
предава на класния ръководител, с приложено писмо-уведомление от
банката.

Срок за подаване на документите:
– за първи учебен срок: до 20 октомври на текущата учебна година
– за втори учебен срок: до 20 февруари на текущата учебна година
3.Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания.
Условие за отпускане ( кандидатстване) на стипендията е –
решение на медицинска комисия потвърждаваща наличието на трайни
увреждания на ученика (определени в §1 т.2 от допълнителните разпоредби
на Закон за интеграция на хора с увреждания).
Документи за кандидатстване за стипендията:
1. Заявление по образец (Приложение № 3) до комисията за
стипендиите, което се взима от класния ръководител.
2. Документи удостоверяващи наличието на трайни увреждания,
които се прилагат към заявлението.
3. Писмо-уведомление от банка за наличие на лична банкова
сметка , съдържаща IBAN.
Забележка: Заявлението се попълва от родителя/настойника и се
предава на класния ръководител, с приложено писмо-уведомление от
банката.
Срок за подаване на документите:
Документите се подават по всяко време на учебната година при
възникване на условия за нейното отпускане.
4.Месечна стипендия за ученици без родители.
Условие за отпускане ( кандидатстване) на стипендията е –
ученика да няма живи родители, лишени от родителски права или
поставени по пълно запрещение.
Документи за кандидатстване за стипендията:
1. Заявление по образец (Приложение № 4) до комисията за
стипендиите, което се взима от класния ръководител.
2. Документи удостоверяващи липсата на живи родители, лишени
от родителски права или поставени под пълно запрещение, които се
прилагат към заявлението.
3. Писмо-уведомление от банка за наличие на лична банкова
сметка , съдържаща IBAN.
Забележка: Заявлението се попълва от ученика и се предава на
класния ръководител, с приложено писмо-уведомление от банката.
Срок за подаване на документите:
Документите се подават по всяко време на учебната година при
възникване на условия за нейното отпускане.

V. Условия за отпускане (кандидатстване) на еднократна стипендия.
1. Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се отпуска на
основание – мотивирано предложение или докладна от класен
ръководител/педагогически специалист в НУМТИ „Добрин Петков“ .
Документите свързани с основанието се подават до комисията за стипендиите по
всяко време на учебната година при възникване на обстоятелства за нейното
предоставяне.
2. Еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в
учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта се отпуска на основание – мотивирано предложение или
докладна от класен ръководител/ педагогически специалист в НУМТИ „Добрин
Петков“ .Документите свързани с основанието се подават до комисията за
стипендиите по всяко време на учебната година при възникване на
обстоятелства за нейното предоставяне.
VI. Условия за изплащане на месечна стипендия.
1.Месечна стипендия за постигнати образователни резултати се изплаща
на ученика ако:
1.1. Ученикът е подал в срок необходимите документи до комисията за
стипендиите;
1.2. Ученикът отговаря на условията за отпускане на стипендията;
1.3. Ученикът е класиран от комисията за стипендиите за получаването й
въз основа на критерии и показатели за класиране – Приложение № 7;
1.4. Директорът е одобрил предложеното класиране на комисията за
стипендиите;
2.Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането се изплаща на ученика ако:
2.1. Ученикът е подал в срок необходимите документи до комисията за
стипендиите;
2.2. Ученикът отговаря на условията за отпускане на стипендията;
2.3. Ученикът е класиран от комисията за стипендиите за получаването й
въз основа на критерии и показатели за класиране – Приложение № 8;

2.4. Директорът е одобрил предложеното класиране на комисията за
стипендиите;
3.Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания се
изплаща на ученика ако:
3.1. Ученикът е подал необходимите документи;
3.2. Ученикът отговаря на условията за отпускане на стипендията;
3.3. Директорът е одобрил предложението на комисията за стипендиите;

4.Месечна стипендия за ученици без родители се изплаща ако:
4.1. Ученикът е подал необходимите документи;
4.2. Ученикът отговаря на условията за отпускане на стипендията;
4.3. Директорът е одобрил предложението на комисията за стипендиите;

VII. Условия за изплащане на еднократна стипендия.

1. Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се изплаща ако:
1.1. Комисията за стипендиите е разгледала и одобрила мотивирането
предложение или докладната от класен ръководител/педагогически
специалист;
1.2. Директорът е одобрил предложението на комисията за стипендиите;
2. Еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната
дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта се изплаща ако:
2.1. Комисията за стипендиите е разгледала и одобрил мотивираното
предложение или докладната от класен ръководител/ педагогически
специалист;
2.2. Директорът е одобрил предложението на комисията за стипендиите;

VIII. Период за получаване ( изплащане) на месечна стипендия.

1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати се
получава(изплаща) за :
- за първи учебен срок : от 1 октомври на текуща учебна година до
началото на втори учебен срок (31 януари) на текуща учебна година;
- за втори учебен срок: от началото на втори учебен срок на текуща
учебна година до края на втори учебен срок на текуща учебна година;

2. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането се получава (изплаща) за:
- за първи учебен срок : от 1 октомври на текуща учебна година до
началото на втори учебен срок (31 януари) на текуща учебна година;
- за втори учебен срок: от началото на втори учебен срок на текуща
учебна година до края на втори учебен срок на текуща учебна година;
3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания
се изплаща целогодишно от началото на месеца , следващ месеца, през който е
възникнало основанието за получаването й.
4. Месечна стипендия за ученици без родители се изплаща целогодишно
от началото на месеца , следващ месеца, през който е възникнало основанието за
получаването й.
IX.Период за получаване (изплащане ) на еднократна стипендия.

1. Еднократна стипендия за преодоляване от ученика на еднократни
социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование се
получава(изплаща) по решение на директора.
2. Еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната
дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта се получава (изплаща) по решение на директора.
X. Допълнителни условия при стипендиите.
1. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,
но може да получи по личен избор само една от стипендиите.

2. Учениците с право на месечна стипендия за подпомагане на ученици с
трайни увреждания) или за ученици без родители при класиране за месечна
стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто
от размера й.
3. Ученик получил месечна стипендия има право да получи и еднократна
стипендия при спазване на условията за отпускането й.
4. Когато е отпусната стипендия въз основа на заявление с невярно
съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се
възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.
5. Стипендиите на ученици ще бъдат изплащани по подадената лична
банкова сметка, с изключение на стипендиите за еднократно подпомагане.
6. Главният счетоводител може да изиска от учениците/родителите
съгласуване на документите при заявление за отпускане на месечна стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
7. След одобрение от страна на директора на различните видове стипендии,
главният счетоводител информира класните ръководители, а те съответните
ученици.

XI.Приложения.

1. Приложение № 1 – заявление за отпускане (кандидатстване ) на месечна
стипендия за постигнати образователни резултати;
2. Приложение № 2 – заявление за отпускане (кандидатстване ) на месечна
стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането;
3. Приложение № 3 – заявление за отпускане (кандидатстване ) на месечна
стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. Приложение № 4 – заявление за отпускане (кандидатстване ) на месечна
стипендия за ученици без родители;
5. Приложение № 7 – критерии и показатели за класиране на учениците за месечна
стипендия въз основа на подадени заявления - Приложение № 1
6. Приложение № 8 – критерии и показатели за класиране на учениците за месечна
стипендия въз основа на подадени заявления – Приложение № 2;

